
Оголошення  

орендодавця - РВ ФДМУ по Львівській області  про намір передати в оренду  

об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 
 

№ 

з/п 

Назва 

органу 

управління  

Балансоутримувач (код 

за ЄДРПОУ, назва, 

юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

Найменування Реєстро

вий 

номер 

майна 

Місцезнаход-

ження 

Загаль

на 

пло-

ща, м
2
 

Вартість 

майна за 

незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-вий 

строк 

оренди 

Мета 

використання 

1 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

НУ «Львівська 

політехніка», ЄДРПОУ 

02071010, 79013,  

м. Львів,  

вул. С.Бандери, 12, 

тел. (032) 237-49-93 

Частина 

нежитлового 

вбудованого 

приміщення 

(вестибуль) на 

першому поверсі 

гуртожитку  

№ 10 

0207101

0.5.ЦЛЯ

ЮСЕ01

1 

м. Львів, вул. 

Відкрита, 1 

2,0 25 900,0 

станом на 

31.05.2016 

2 роки 364 

дні 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари (очищена 

вода) 

2 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького, 

ЄДРПОУ 00492990, 

79010, м.Львів,  

вул. Пекарська, 50 

тел. (032) 260-28-89 

Частина 

нежитлового 

приміщення, 

розміщеного на 

четвертому 

поверсі 

гуртожитку №4 

0049299

0.4.БЕ

ШСНП

9542 

м.Львів, вул. 

К.Левицького, 

67-А 

2,0 30 100,00 

 станом на 

30.06.2016 

2 роки 364 

дні 

Розміщення 

суб'єкту 

господарювання, 

що здійснюють 

побутове 

обслуговування 

населення 

(розміщення 

пральних 

автоматів) 

3 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Львівський 

національний 

університет 

ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького, 

ЄДРПОУ 00492990, 

79010, м.Львів,  

вул. Пекарська, 50 

тел. (032) 260-28-89 

Частина 

нежитлового 

приміщення, 

розміщеного на 

четвертому 

поверсі 

гуртожитку №3 

0049299

0.4.БЕ

ШСНП

9541 

м.Львів, вул. 

Туган-

Барановського, 

13 

2,0 30 100,00 

 станом на 

30.06.2016 

2 роки 364 

дні 

Розміщення 

суб'єкту 

господарювання, 

що здійснюють 

побутове 

обслуговування 

населення 

(розміщення 

пральних 

автоматів) 



4 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Національний 

університет «Львівська 

політехніка», ЄДРПОУ 

02071010, 79013,  

м. Львів-13,  

вул. С. Бандери, 12,  

тел. (032) 237-49-93 

Частина даху 

будівлі корпусу 

№ 28 

(студентська 

бібліотека) НУ 

«Львівська 

політехніка 

0207101

0.5.ЦЛЯ

ЮСЕ14

5 

м. Львів, вул. 

Митрополита 

Андрея, 3 

20,0 173 203,00 

станом на 

30.04.2016 

2 роки 364 

дні 

Розміщення 

обладнання 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає 

послуги з 

рухомого 

(мобільного) 

зв’язку 

5 Державна 

служба 

спеці- 

ального 

зв’язку та 

захисту 

інформації 

України 

Львівська філія 

Концерну 

радіомовлення, 

радіозв’язку та 

телебачення, ЄДРПОУ 

34926798, 

79005, м. Львів,  

вул. Князя Романа, 6,  

тел.: (032) 235-82-26 

Технічний 

будинок (РС -3) 

0119004

3.12.АА

АИБВ2

54 

Львівська обл., 

Пустоми- 

тівський р-н,  

с. Муроване, 

вул. Зоряна, 1а 

1313,3 2 463 000,00 

станом на 

31.05.2016 

2 роки 364 

дні 

Розміщення 

виробництва 

промислового 

холодильного та 

вентиляційного 

устаткування 

(інше 

використання) 

      Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області.  

      Заяви надаються в окремому конверті з написом "Заява про оренду" з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. 
      У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до  

вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 

 

 


